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Donderdag 8 januari wordt het Nieuwe Jaar ingeluid. Een gezamenlijke
borrel op het Nieuwe jaar in de Huve.
Dinsdag 10 februari komt voor het eerst het nieuwe bestuur bijeen.
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Zaterdag 7 maart, gezamenlijk concert met het overwegend Russisch
repertoire zingende vrouwenkoor Raduschja uit Almelo, in de Oude
Mattheüs. Een goed verzorgd concert maar de prestatie van het EMK
liet veel te wensen over. Een ongekend slechte prestatie. Dit betekende
dat we uit een ander vaatje moesten tappen bij het return concert in
Almelo.
Zaterdag 6 april neemt Gerard Klanderman afscheid als bestuurder van
het KNZV- Midden Nederland.
Zaterdag 11 april wordt door een aantal bestuursleden de KNZVledenvergadering bezocht in Westervoort. Een jaarlijks terugkerende
vergadering.
Zondag 12 april gaat het optreden van het EMK voor het Rheumafonds
niet door gebrek aan voldoende belangstelling.
Zaterdag 18 april, gezamenlijk concert met Radushja in Almelo. Hier
hebben we ons beste beentje voorgezet en heel goed gepresteerd. We
hebben hier een goed gevoel aan over gehouden, echter financieel was
het geen daverend succes. We staan weer op de kaart.
Woensdag 13 mei neemt Frans Arntzen afscheid van het
ambtenarenkorps van de Gemeente Berkelland en gaat vanaf die datum
genieten van zijn pensioen. Het koor geeft op een leuke manier acte de
presence.
In de maand mei zijn contacten gelegd met het Amersfoorts
Mannenkoor om in 2016 een gezamenlijk concert te verzorgen in
Eibergen samen met het Carlton Male Voice Choir. Ook zijn gesprekken
gevoerd om samen met muziekvereniging Euphonia te komen tot een
samenwerkings-project. De reacties zijn zeer positief.
Woensdag 6 mei vindt in de Huve de Brainstormsessie voor de
activiteiten van het koor in de komende jaren. De deelnemers aan deze

sessie vormen een dwarsdoorsnede van het koor. Suggesties en ideeën
worden met elkaar uitgewisseld en dit levert input op voor het bestuur..
Maandag 11 mei overlijdt Jaap Voerman. Jaap heeft voor het EMK
bijzonder veel betekend en heeft vooral heel veel nieuwe leden
aangebracht, maar ook allerlei hand en span diensten verricht. Zaterdag
16 mei is Jaap ter aarde besteld na een zeer stijlvolle dienst in de Oude
Mattheüs. Ook het EMK heeft daarbij een waardige bijdrage geleverd.
Het geplande Zangersfestival in Eibergen op 31 oktober onder
auspiciën van het KNZV, gaat door gebrek aan belangstelling bij andere
koren helaas niet door en is geannuleerd.
In juni gaat het koor met zomerreces en Wim Ruessink zelfs op
studiereis naar New Orleans in Louisiana.
Bij aanvang van het nieuwe zangseizoen hebben zich 2 nieuwe
zangers aangemeld nl. Egbert Nauta en Herman Buursen. Inmiddels
zingen ook zij het hoogste lied.
Zaterdag 5 september gaat het koor met de bus op reis naar Billerbeck
en Coesfeld-Lette in Duitsland. Een plezierige en educatieve dag die
werd afgesloten met een uitstekend diner bij eetcafé de Lindeboom.
Herman, Patrick en Dick hebben het geheel georganiseerd.
Herman Ekkel heeft aangegeven dat hij te ziek is om de koorrepetities
nog langer bij te wonen. Wij wensen hem veel sterkte toe.
Zaterdag 26 september gingen we met z'n allen op de foto. Onze
huisfotograaf Jan Bussink heeft er iets moois van gemaakt.
Clinics waren gepland in de maanden september en oktober maar door
een tekort aan aspirant leden heeft dit geen doorgang gevonden. Dit
jaar via deze weg helaas geen nieuwe leden.
In oktober is de gelegenheid geboden om deel te nemen aan het Reis
Spaarfonds. Door middel van het sparen van een vast bedrag, zelf vast
te stellen door de koorleden, wil het bestuur de leden stimuleren om met
zo veel mogelijk koorleden en partners op koorreis te gaan.
Oktober en november waren de maanden van intensief repeteren voor
onze concerten in Haaksbergen en Zwillbrock. Ook het projectkoor is
weer uit de mottenballen gehaald dat tevens zorgde voor een
afwisseling in klank en presentatie.
Zondag 13 december zong het koor in de Bonifatiuskerk in
Haaksbergen haar Kerstconcert. Een aandachtig publiek in een goed
gevulde kerk viel ons ten deel. Onze Haaksbergse leden hebben hun
beste beentje voor gezet om reclame voor ons te maken. Bravo!
Zondag 20 december het Advents concert in de Barokkerk in
Zwillbrock. Ook hier een zeer goed gevulde kerk, waar het publiek,
blijkens het applaus na afloop, onze zang bijzonder heeft gewaardeerd..

